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PINSERI
Pinseri kuuluu FCI:n  

roturyhmään 2:  
Pinseri- ja snautserityyppiset, 

molossityyppiset sekä  
sveitsinpaimenkoirat

Historiaa ja nykypäivää 
 
Pinseri on saksalainen rotu, joka polveu-
tuu vanhoista eurooppalaisista suokoirista 
kuten snautserikin. Sillä on samat esi-isät 
kuin snautserilla, jota kutsuttiin myös 
karkeakarvaiseksi pinseriksi. Alun perin 
pinsereitä pidettiin Saksassa rotta- ja tal-
likoirina.  
 
Vuonna 1881 Saksan Koirarotujen Yh-
distys julkaisi rotumääritelmän pinseristä.  
 
Toisen maailmansodan aikana rotu oli 
vähällä kuolla sukupuuttoon. Onneksi 
kuitenkin rotu saatiin pelastettua parin 
sodan yli eläneen pinserin ja kolmen 
ylisuuren kääpiöpinserin avulla.  
 
Pinseri on kautta aikojen ollut varsin 
harvinainen rotu niin Suomessa kuin 
muuallakin maailmassa.  
 
Suomeen rotu on tullut jo 1910-luvulla, 
mutta varsinainen kasvatus on alkanut 
vasta 1960-luvulla. Suomessa pinse-
reitä rekisteröidään keskimäärin noin 80 
pentua vuodessa. Luku perustuu vuosien 
2004 - 2008 rekisteröintimääriin. Rodun 
kasvattajamäärä on kautta aikojen ollut 
pieni, noin 5-7 aktiivista kasvattajaa. On-
neksi kuitenkin uusien ja nuorien kasvat-
tajien määrä on nousussa. 

Kuvaus ulkomuodosta

Pinseri on vahva ja elegantti, neliömäinen 
aktiivisen perheen seura- ja harrastuskoi-
ra. Pinserin värit ovat yksivärinen ruskea 
eri sävyissään ja musta ruskein merkein. 
Karva on lyhyt ja kiiltävä. Koko on 45-50 
cm. 

Pinserin pää on pitkänomainen, kaula 
jalo ja riittävän pitkä. Korvat ovat eteen-
päin taittuneet. Runko on syvä ja tiivis, 
selkälinja aavistuksen laskeva. Liikkeet 
ovat pitkät ja maatavoittavat. Pinseri on 
ravaaja ja sen liikkeet ovat tasapainoiset, 
voimakkaat ja vapaat.

Luonne

Pinseri on luonteeltaan tarkkaavainen, 
eloisa ja ystävällinen koira, jolla on jonkin 
verran vahtimis- ja riistaviettiä. Johdon-
mukainen ja jämäkkä koulutus pennusta 
asti edistääkin aktiivisen ja toimeliaan 
koiran yhteiskuntakelpoisuutta ja koulut-
taa koiraa arkipäivän haasteisiin. 

Pinseri on älykäs ja nopea oppimaan, 
mutta vaatii ohjaajalta motivoimista ja 
pitkäjänteisyyttä. Pinseri on hyvä harras-
tuskoira, joka sopii moneen lajiin mm. 
agilityyn ja tokoon.   



Terveys

Pinseri on suhteellisen terve rotu, etenkin kun 
ottaa huomioon kannan pienen koon. Silmä-
sairauksista pinsereillä esiintyy perinnöllistä 
harmaakaihia (HC) ja PHTVL/PHPV:a. Jonkin 
verran esiintyy lievää lonkkaniveldysplasiaa 
(C-lonkat), joka ei rodun suhteellisen kevyen 
rakenteen vuoksi aiheuta koiralle ongelmia. 

Pinsereille tyypillisiä vaivoja ovat ensimmäisen 
penikkarokotteen aiheuttamat reaktiot. Nuoreh-
koilla koirilla saattaa esiintyä eriasteista kor-
vanlehtien halkeilua, jonka yhteydessä niistä 
usein vuotaa verta. Vaiva yleensä helpottaa 
koirilla iän myötä. 

Hoito

Pinseri on varsin helppohoitoinen. Sileälle 
turkille ei tarvitse tehdä käytännössä muu-
ta kuin harjalla poistaa irtokarvat. Har-
jaus on ihonhoidon kannalta hyväksi ja 
samalla koira tottuu käsittelyyn. Hoitotoi-
menpiteet supistuvat normaaliin koiran 
terveydenhoitoon, pesuun, hampaiden ja 
korvien puhdistukseen, kynsien leikkuu-
seen sekä tasapainoisesta ruokinnasta ja 
riittävästä liikunnasta huolehtimiseen.



Yhteystiedot:
e-mail: hallitus@pinserit.fi

www.pinserit.fi
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